Tarifa mestskej autobusovej dopravy
v meste Dunajská Streda
Mesto Dunajská Streda v zmysle § 17 a § 21 ods. 6. písm. c) zákona NR SR č. 56/2012 Z.z.
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
určuje
sadzby základného cestovného, sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich a psa so
špeciálnym výcvikom, sadzby za prepravu cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat
prepravovaných spolu s cestujúcim, zľavy a podmienky, za ktorých sa sadzby uplatňujú, ako aj
ostatné tarifné podmienky na linkách mestskej autobusovej dopravy v meste Dunajská Streda
nasledovne:
I. Sadzby cestovného a prepravného
a) Sadzby cestovného pre cestujúcich
Sadzba základného jednorazového cestovného
platba v hotovosti u vodiča
platba dopravnou kartou
platba dopravnou kartou-držiteľom Vernostnej karty

0,60 €
0,50 €
0,25 €

Sadzba zľavneného jednorazového cestovného
platba v hotovosti u vodiča
platba dopravnou kartou
platba dopravnou kartou-držiteľom Vernostnej karty

0,35 €
0,30 €
0,00 €

b) Cena za prepravu cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat prepravovaných
spolu s cestujúcim
Sadzba jednorazového prepravného
platba v hotovosti u vodiča
platba dopravnou kartou
platba dopravnou kartou-držiteľom Vernostnej karty

0,35 €
0,30 €
0,15 €

II. Podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú
1. Sadzba základného jednorazového cestovného sa uplatňuje pre tieto osoby:
a) dospelé osoby,
b) mladiství po dovŕšení 15. roku veku.
2. Sadzba zľavneného jednorazového cestovného sa uplatňuje pre tieto osoby:
a) deti po dovŕšení 6. roku veku a mladiství do dovŕšenia 15. roku veku,
b) žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu (zákon NR
SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. ) a študenti vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného
predpisu (zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého
stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
c) žiaci a študenti do dovŕšenia 26. roku veku študujúci v zahraničí, ktorých štúdium
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sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v Slovenskej republike
v dennej forme štúdia,
d) držitelia preukazu ŤZP a ŤZP – S, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP – S.
3. Bezplatná preprava osôb sa uplatňuje pre tieto osoby:
a) deti do dovŕšenia 6. roku veku,
b) dôchodcovia po dovŕšení 70. roku veku.
c) osoby, ktoré majú nárok na zľavnené jednorazové cestovné podľa bodu II. 2. a sú
držiteľom dopravnej karty vydanej dopravcom a zároveň sú držiteľom vernostnej
karty vydanej mestom Dunajská Streda,
d) dôchodcovia do dovŕšenia 70. roku veku, ktorí sú držiteľom dopravnej karty
vydanej dopravcom a zároveň sú držiteľom vernostnej karty vydanej mestom
Dunajská Streda.
e) cestujúci na linke č. 1, 201101, spoje číslo: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 210
f) odídenci z Ukrajiny, ktorý majú status dočasného útočiska podľa zákona NR SR č.
480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4. Cena za prepravu cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat prepravovaných
spolu s cestujúcim sa uplatňuje nasledovne:
a) batožina, o rozmeroch väčších ako 20 cm x 30 cm x 50 cm, batožina v tvare valca,
ktorého dĺžka presahuje 150 cm a priemer presahuje 10 cm, batožina v tvare dosky
o rozmeroch väčších ako 5 cm x 100 cm x 80 cm. Cena za prepravu cestovnej
batožiny sa uplatňuje v prípadoch, keď ktorýkoľvek (aj jeden) rozmer presahuje
stanovené rozmery. Hmotnosť batožiny nesmie presiahnuť 25 kg,
b) pes a iné drobné spoločenské zvieratá v schránkach s pevným dnom,
c) prázdny detský kočík,
d) detské kočíky s dieťaťom, invalidné vozíky a vodiace psy sa prepravujú bezplatne,
III. Preukazovanie nároku na bezplatnú prepravu, zľavnené cestovné
1. Bezplatná preprava osôb:
a) občania po dovŕšení 70. roku veku sa preukazujú preukazom totožnosti alebo
cestovným pasom,
b) osoby podľa bodu II. 3. písm. c) sa preukazujú dopravnou kartou vydanou
dopravcom,
c) dôchodcovia do dovŕšenia 70. roku veku sa preukazujú dopravnou kartou vydanou
dopravcom.
d) osoby podľa bodu II. 3. písm. f) sa preukazujú potvrdením o udelení/predĺžení
tolerovaného pobytu na území SR, vydaným Ministerstvom vnútra SR
2. Preprava za zľavnené cestovné:
a) deti od 6 do 15 rokov sa v prípade, keď vzrast, resp. vizáž dieťaťa nekorešponduje
s požadovaným nárokom na zľavnenú prepravu, preukazuje dopravnou kartou
vydanou dopravcom, resp. cestovným pasom dieťaťa,
b) žiaci a študenti uvedení v bode II. 2. písm. b), c) sa preukazujú dopravnou kartou
vydanou dopravcom, prípadne elektronicky aktivovaným študentským preukazom
ISIC vydaným príslušnou školou. V prípade, že ISIC preukaz bol vydaný
zahraničnou školou, elektronická aktivácia sa nevyžaduje a doba platnosti
preukazu musí byť zrejmá z jeho vizualizácie,
c) držitelia preukazov ŤZP a ŤZP – S sa preukazujú preukazom vydaným podľa
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osobitného zákona a vydaným po 31.12.2009.
IV. Sankčná úhrada
Výška sankčnej úhrady pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je 30 eur, ak cestujúci
zaplatí sankčnú úhradu na mieste počas kontroly vrátane cestovného, sankčná úhrada sa znižuje
na 20 eur.
V. Záverečné ustanovenia
1. Ďalšie prepravné podmienky podrobne upravuje Prepravný poriadok vydaný dopravcom.
2. Táto tarifa bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda číslo
604/2022/30 zo dňa 21.04.2022. Dňom nadobudnutia záväznosti tejto tarify sa končí
platnosť Tarify mestskej hromadnej dopravy v meste Dunajská Streda, schválená Mestským
zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 9. 12. 2014 v znení neskorších zmien.
VI. Účinnosť
Táto tarifa nadobúda účinnosť 1. mája 2022.

V Dunajskej Strede, dňa 26. apríla 2022

JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta
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